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ਇਕ ਿਮਟ ਲਵ… 
ਿਰਸ਼ਤੇ ਅਿਹਮ ਹਨ! 

ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਿਵਕਾਸ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਯੋ ਗਤਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਊਣ 
ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦੀ ਪੜਚੋ ਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ । ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਿਵਕਾਸ 
ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਹੋ ਰ ਸਭ ਿਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਬੁ ਿਨਆਦ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ 
ਦੇ ਲਈ ਸੱ ਚ ਹੈ , ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਅਤੇ ਦੇ ਰੀ ਨਾਲ ਿਸੱ ਖਣ, ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰੂ ਦੋ ਸਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਖਣ 
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੰ ਦਰੁ ਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੰੂ ਿਦਖਾਉਣ 
ਅਤੇ ਅਪਵਾਦ ਨੰੂ ਅਮਨ ਨਾਲ ਸੰ ਭਾਲਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੁ ਨਰ 
ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਅਿਹਮ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 
ਿਰਸ਼ਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰੀ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਿਦਨ, ਹਰ 
ਜਗ੍ਹ ਾ ਤੁ ਸੀ ਹੋ , ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਪਤਾ / ਬੱ ਚੇ ਿਵੱਚ ਗੱ ਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਬੰ ਧਨ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂ ਤ, 
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰੂ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਲੋ ੜ ਹੈ ਦੇ ਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ । 

ਤੁ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ 
ਬਹੁ ਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ! 
ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ 
ਬੱ ਚੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆਤੀ 
ਦਖਲ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰਨ ਫੋ ਕਸ 
ਹੈ । Early Start ਸੇ ਵਾਵਾਂ , ਤੁ ਹਾਨੰੂ 
ਤਾਕਤ ਦੇ ਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਆਪਣੇ 
ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਿਵਲੱ ਖਣ ਲੋ ੜਾਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ 
ਸੰ ਬੋ ਧਨ ਕਰ ਸਕੋ । ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸੇ ਵਾ 
ਮੁ ਹੱ ਈਆ ਕਰਾਊਣ ਵਾਲਾ ਤੁ ਹਾਨੰੂ 
ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁ ਹੱ ਈਆ 
ਕਰਾਵੇ ਗਾ ਤਾਿਕ ਤੁ ਸੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰੂ 
ਹੁ ਨਰ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋ 
ਿਜਹੜੇ ਤੁ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਭ ਤਂੋ 
ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰਨ ਹਨ। 

ਅਸੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ , ਹਾਂ ਿਕ ਪੋ ਸ਼ਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀ 
ਹੰੁ ਦਾ! ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਿਜਹੜੇ ਮੰ ਧ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ 
ਹੈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਰਵੱ ਈਆ, ਸੰਚਾਰ 
ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਚੁ ਣੌ ਤੀ ਪੋ ਸ਼ਣ ਨੰੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁ ਹਾਡੀ Early Start ਟੀਮ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਹੈ ! ਤੁ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁ ਟੀਨ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ 
ਹਰ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੁ ਨੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ 
ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਿਕਵਂੇ, ਇਹ ਅਸੀ ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਾਗੇ ! 

ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਵਕਾਸ 'ਤੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੰੂ ਦੇ ਖੋ : 
http://earlystartneighborhood.ning.com/ssip-resources/TaMvideo 

ਜਦ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰੂ , ਮਿਹਫੂ ਜ, 
ਸੁ ਰੱ ਿਖਅਤ, ਆਪਣਾਪਨ ਅਤੇ ਿਪਆਰ 
ਿਮਲਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਿਸੱ ਖਦੇ ਹਨ ! 

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇ ਡਣ, ਗਾਊਣ, 
ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਹੱ ਸਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਮੰ ਟ 

ਲਵੋ । 
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ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ … 

ਤਸੀ ਅਤ 
ਤਹਾਡਾ ਬਚਾ… 

ਿਵਚਾਰ ਅਤ ਸਝਾਅ… 

ਤੁ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਪਕ ਹੋ ! ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਂੋ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਧ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ… ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾਡ ਤਂੋ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਿਦਓ, ਜਦ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਣਾ ਮੁ ਸ਼ਿਕਲ ਹੋਵੇ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸ਼ਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਿਮੰਟ ਿਦਉ। ਤੁ ਸੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ, "ਮੈਨੰੂ ਕੁ ਝ ਸਮਂੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਿਕ ਮਂੈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਕਵਂੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ" ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ 
ਤੰ ਦਰੁ ਸਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ, ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਤਣਾਅ, ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁ ਹਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਿਜਸਦੀ ਤੁ ਹਾਨੰੂ 
ਲੋ ੜ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰੋ। 

Developed with the support of the California Interagency Coordinating Council (ICC) on Early Intervention 
and the Early Start Comprehensive System of Personnel Development. Early Start is implemented by the 
Department of Developmental Services 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੇ ਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੁ ਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਵਾਤ ਕਰ ਸਕੋ । ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਆਂ , 
ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਭਾਵ, ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋ ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਮਿਹਸੂ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ , ਅਤੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਹੋ । ਿਜਵਂੇ, “ਮੈਨੰੂ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੰੁ 
ਿਨਰਾਸ਼ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਤੰੁ ਆਪਣੇ ਿਖਡੌ ਣੇ ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁ ਚ ਸਿਕਆ।“ 

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਖੁ ਸ਼ ਹੈ , ਉਹ ਕਰਦੇ ਰ੍ਹੋ  ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਹੈ , ਉਸਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇ ਣ ਲਈ 
ਇੱ ਕ ਪਲ ਲਗਾਓ। 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਖਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ । ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋ ਿਸ਼ਸ ਕਰੋ ਿਜਵਂੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਕੜਨਾ, ਝੁ ਲਾਓਣਾ, ਇੱ ਕ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਿਖਡੌ ਣਾ ਜਾਂ ਕੰ ਬਲ ਿਲਆਉਣਾ, ਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਸੁ ਖਵਾਂ ਸੰ ਗੀਤ ਵਜਾਉਣਾ। 

ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ : ਡੂ ੰ ਘੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ, ਚਾਰ ਤੱ ਕ ਦੀ ਿਗਣਤੀ, ਬੁ ਲਬਲੇ ਫੁ ਲਾਉਣਾ, 
ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਕਮਿਲਆਂ ਵਾਂਗ ਨਚਣਾ। ਪੁ ੱ ਛੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱ ਚਾ ਜੱਫੀ ਚਾਹੰੁ ਦਾ ਹੈ । 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁ ੜਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਵੋ: ਮੁ ਸਕਾਨ, ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁ ਣਨਾ, ਪੜਨਾ, ਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇ ਡਣਾ, ਇੱ ਕ ਭੋ ਜਨ ਨਾ ਇਕੱ ਠੇ ਆਨੰ ਦ ਲੈ ਣਾ। 

ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੋ ਿਨਕਸ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੋ । 

ਆਪਣੀ Early Start ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ । ਅਸੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌ ਜੂ ਦ ਹਾਂ ! 

ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਥੱਿਕਆ, ਿਪਆਸਾ, ਭੱੁ ਖਾ ਜਾਂ ਬੇ ਆਰਾਮ ਹੈ , ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਿਵਵਹਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਵੇਗਾ। ਇੱ ਕ ਨਵ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋ ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰੋ । 

ਤੁ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਜਹੜਾ 
ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਖਣਾ ਚਾਹੰੁ ਦੇ ਹੋ , ਉਸ 
ਲਈ ਿਕਵਂੇ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ? 

ਤੁ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰੂ ਿਕਵਂੇ ਪ੍ਰ ਗਟ ਕਰੋ 
ਗੇ ਿਕ ਉਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰਨ ਅਤੇ ਿਪਆਰੇ 
ਹਨ? 

ਤੁ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਲਈ 
ਿਕਵਂੇ ਪ੍ਰ ਤੀਕੀਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ? 

ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋ ਈ 
ਵੀ ਿਚੰ ਤਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ? 

ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਿਕੱ ਦਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਖੁ ਸ਼, ਉਦਾਸ, ਮਾਯੂ ਸ, 
ਡਿਰਆ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ? 

ਤੁ ਸੀ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਸ਼ੂ ਜਾਂ ਨੌ ਜਵਾਨ ਬੱ ਚੇ 
ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਸੱ ਖ ਿਵੱਚ ਿਕਵਂੇ 
ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ? 


